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هاای اییار، اساتفاده از ترکی اا  ااد  ااردی  دیاد        با روند افزایش مقاومت دارویی در ساال : مقدمه

ماورد تو اه    هاا آنگسترش بیشتری یافته است که از  مله این ترکی ا  که به تازگی فعالیت اد  ارچ 

. در ایان تحقیاا ا ار مهااری پانق مشاتا       اسات محقیقین  رار گرفته، مشتقا  تیاازول و ناانو ارا  نقاره    

تیازولیدن بر روی سه  ارچ آسپرژیلوس نیجر، کاندیادا آل یکانو و فوزاریاوم ساوبنی بررسای      -تیازول
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اث میکارو دایلوشان   یری  طر هاله مهار رشد و از روش برگاندازهسپو از روش انتشار در دیسک برای 

 .با سه بار تکرار در محیط آزمایشگاه استفاده شد( MIC) بازدارندگی رشد برای تعیین حدا ل غلظت
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 لیتر   ت گردید.یلیممیکروگرم بر  MIC 64متر و یلیم

ها در این مطالعه مشخص شده و ود حلقه تیازول به تنهایی فا د ا ر مهاری بر روی  ارچ: گیرینتیجه

که و ود اتصاال اکسای ن باه     است و ا ر مهاری در مشتقا  بستگی به اتصاب   ان ی به این حلقه دارد
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 Abstract 
Introduction: Along with increasing antifungal resistance in recent years, using 

novel antifungal compounds have been extended considerably caused researchers 

have been investigated new antifungal compounds. Thiazole derivatives and silver 

nanoparticles are chemical compounds with antifungal effects which have attracted 

researchers recently. In this study the inhibitory effects of four thiazole-

thiazolidine derivatives were studied on Aspergillus niger, Candida albicans and 

Fusarium solani. 
 

Methods: In this study, at first, thiazole derivatives and silver nanoparticles were 

prepared as a solution. Then disk diffusion three times was used for calculation of 

growth inhibition zone diameters and serial dilution method in microplates was 

used to assess minimum inhibitory concentrations (MICs) for three times in-vitro. 

 

Results: Results showed that 6a-c thiazole derivatives and silver nanoparticles 

had no significant inhibitory effects on all of the fungi, but growth inhibition zone 

diameters and MIC were reported 16 mm and 64 µg/ml for 6d thiazole derivative 

on Aspergillus niger. 

 

Conclusion: In this study only existing of thiazole ring don’t have inhibition 

effects but the inhibitory effects of these compounds depend on cross linking to 

this ring; for example connection of oxygen to thiazole ring in 6d derivative is a 

proof to this claim, and also diameter and number in silver nanoparticles have 

important role in antifungal effect. 

  Keywords: Antifungal effect, thiazole derivative, silver nanoparticle 
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 مقدمه

  ارچ گونه هامیلیون که کنندبرآورد می شناسان  ارچ 

 انسانی بیماری عامل هاآناز  گونه 4۰۰ حدود که دارد و ود

های یسمارگان ورود نتیجه در است ممکن هاعفونت باشند.می

 هاییسمارگان یا و استنشاق یا بافتی آسیب طریا از یار ی

 شوند. محصوب  ایجاد ایمنی بدن تضعیف س ب به دایلی

حتی  یا کارسینوژنیک توکسیک، است ممکن  اردی

 آسپرژیلوس کپکی (.  ارچ1( باشند )زاتوهمهالوسینوژنیک )

 انسان که دهدمی تشکیل گونه 2۰۰ بیش از با را بزرگی  نو

 از کمی تعداد تنها دارد.  رار هاآن با موا ه در دائم طوربه

 95 از بیش میان آن از که باشندزا میبیماری هاگونه این

 شامل آسپرژیلوس، گونه سه علت به هاعفونت درصد

 آسپرژیلوس و فالووس آسپرژیلوس فومیگاتوس آسپرژیلوس

 اشکال به توانندمی آسپرژیلوسی هایعفونت .باشندیم نیجر

در  عفونت ط یعی، ایمنی با میزبانان در بیماری مختلف شامل

 با ایمنی میزبانان در عفونت و میزبان ییدهد آسیب هایبافت

و ود  دلیل به طرفی از (.1)شوند  ظاهر شده، سرکوب

توانند می هاآن ها، ارچ این در کننده تجزیه هاییمآنز

غذا  دایل یا روی بر کهیهنگام را، فساد از بابیی یدر ه

 را حیوان و انسان سالمتی رو،ینا از و شوند مو ب دارند  رار

 اد از بسیاری به آسپرژیلوس کنند. مقاومتمی تهدید

 نگران آگهی پیش ینیک،در کل مورد استفاده یها ارچ

دارد  همراه به آسپرژیلوس تها م مورد افراد برای را یاکننده

(2.) 

های ترین بیمارییعشاین و ترمهمکاندیدیازیو یکی از  

در انسان است که به صور  حاد، تحت حاد و  طلبفرصت

گردد. مزمن باعث درگیری در ناین، پوست، برنش و واژن می

ین عامل کاندیدیازیو است که باعث ترمهکاندیدا آل یکنو 

در  یصوصبهمخاطی -عفونت به دو صور   لدی و  لدی

 کنندهمصرف افراد دارای نقص ایمنی، سرطانی و افراد

گردد. نیستاتین و ایمنی می کنندهسرکوبداروهای 

فلوکونازول از داروهای رایق برای درمان بیماری 

باعث بروز  هاآنکاندیدیازیو هستند که استفاده گسترده 

 (.3مقاومت دارویی شده است )

ها است که با تولید ین پاتوژنترمهمفوزاریوم یکی از 

حصوب  کشاورزی و یسار  سموم  اردی باعث تخریب م

شود، هم نین آلودگی انسان و حیوان با این  ارچ ا تصادی می

های اییر مقاومت این در سال متأسفانهگزارش شده است که 

 (.4های رایق مشاهده شده است ) ارچ به بریی از اد  ارچ

های ها نس ت به اد  ارچبروز مقاومت دارویی در  ارچ 

داروها، باعث تمایل محققین به متداول و عوارض بریی 

های استفاده از داروهای اد  اردی  دید برای درمان بیماری

های اییر  اردی شده است و از  مله ترکی اتی که در سال

های مشتقا  تیازول هستند. تیازول اندگرفتهمورد تو ه  رار 

های ترکی اتی با یواص گسترده هستند که  در  مهار پاتوژن

کتریایی، ویروسی و  اردی را دارا هستند و در انگلی، با

ها مانند یه بسیاری از  ارچعل هاآنهای اییر استفاده از سال

در شرایط آزمایشگاهی رواج پیدا  کاندیدا و آسپرژیلوس

این مشتقا  در مقایسه با  کرده است که ا ر مهاری  ابل تو ه

ترکی ا  داروهای اد  اردی رایق، امید برای استفاده از این 

ها در  ارچ هاآنبا داروهایی که مقاومت به  هاآنو  ایگزینی 

 فلزا  بین (. در5گزارش شده است، افزایش داده است )

 شدیدی یواص اد میکروبی نقره به علت هاییون ط یعی

 آن آزاد هاییون اندک سمیت ها وباکتری از بسیاری علیه

پستانداران، اهمیت یاصی برای استفاده از آن  هایسلول برای

 باعث نانو کننده  ائل هستند. فناورییادعفون عنوانبه

 رشد مهار نقره  هت ارا  نانو به محققان تو ه افزایش

 که ابعاد کودکی به علت نقره نانو ارا  شده است، میکروبی

 و شیمیایی فیزیکی فردمنحصربه یصوصیا  دارای دارند

 به نس ت سطح رفتن باب باعث ابعاد، در کاهش نای هستند،

با  تماس سطح نتیجه در و شده نانو ارا  در حجم
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نانو ارا   دلیل همین به یابد.می افزایش نیز هامیکروارگانیسم

 فلز توده به نس ت بابتری کشییکروبم ا را  نقره دارای

(. در این کار تحقیقی ا ر مهاری پنق مشتا 6نقره هستند )

نانومتر بر روی  2۰-3۰تیازول و نانو ارا  نقره با  طر 

های آسپرژیلوس نیجر، کاندیدا آل یکنو و فوزاریوم  ارچ

در  MICیری  طر هاله مهار رشد و گاندازهسوبنی با دو روش 

 شرایط آزمایشگاهی بررسی گردید.

 کاررلش

 سنتز مشتقات

سنتز شده و  یاطی یک فرایند سه مرحله a-d 6 مشتقا 

، H NMR1بلور، تک Xپراش اشعه  با هاآنسایتار شیمیایی 

C NMR13 ،IRرم تأیید  سنجییفط و ، تجزیه عنصری 

به صور   DMSOسپو این مشتقا  در حالل  گردید

لیتر تهیه گردیدند یلیممیکروگرم بر  4۰96محلول با غلظت 

(7.) 

a6 2: اتیل- (E)-یل ( متایلیدن-2-تیازولیدین) یانورس

 کربوکسیال -4-تیازول

b6( :E)-2-(5-2-متیل تیازول-4-استیل-)2-ایل-

 ایلیدن استونیتریل-2-تیازولیدین

c6 2: اتیل-((E)-( متایلیدن-2-یانور )تیازولیدینس)یل-

 کربوکسیال  5-متیل تیازول-4

d6( :E2)-2-(5،4-2-اکسوتیازول-4-دی هیدرو-

 ایلیدن( استونیتریل-2-)تیازولیدین-2-ایل(

 

 (8)رفرنو شماره  a-d6مراحل سنتز مشتقا  شماره  :1تص یر  

 

 

سنتز شده و  یاطی یک فرایند سه مرحله 9مشتا شماره 

، H NMR1بلور، تک Xپراش اشعه  با هاآنسایتار شیمیایی 

C NMR13 ،IRرم تأیید  سنجییفط و ، تجزیه عنصری 

به صور  محلول  DMSOسپو این مشتا در حالل  گردید

 (.8لیتر گردید )یلیممیکروگرم بر  4۰96تهیه غلظت 

9 :(E)-2- بنزو(d 2-ازولیت(H3)-)سیانواتان -2-ایلیدن 

 تیوآمید

 
 (8)رفرنو شماره  9مراحل سنتز مشتا شماره  :2تص یر 
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 ررات نقره تهیه نان 

با استفاده از محلول نیترا   Ag/PVAهای انوکامپوزیت

 4/۰نقره و بنزوئین در حضور پلی وینیل الکل سنتز شد. مقدار 

 3/۰لیتر آب مقطر حل و یلیم 2۰الکل را در وینیلیپلگرم 

داده  و ا ازهموبر به آن افزوده  35/۰ لیتر اسید استیکمیلی

د یقه  1۰گراد به مد  یسانتی در ه 8۰تا  6۰شد در دمای 

آید. در ادامه نیترا   به دستشود تا محلول شفاف  هم زده

 درصد وزنی(، بنزوئین 1۰و  5، 5/2، 5/1، ۰نقره )

 

 

 

لیتر( به محلول ااافه یلیم 5گرم( و دی متیل فرمآمید ) ۰۰2/۰)

 Wبمپ د یقه تحت تابش نور ماورا بنفش یک  1و به مد  

ساعت در آون و در  72یت به مد  درنها  رار گرفت. 12۰۰

گراد یشک گردید. نانو ارا  به یسانتدر ه  4۰-5۰دمای 

 45 یهابا غلظت نانومتر 2۰-3۰شکل کروی و با اندازه 

 (9لیتر تهیه گردیدند )یلیممیکروگرم بر 

 

 (9دهد )رفرنو شماره یمنانومتر نشان  2۰-3۰ی مختلف دارای رنق هاغلظتنانو ارا  نقره در  semتصاویر  :3 یرتص 

 
      

 های قارچساوآماده

، ( 5۰27PTCCهای کاندیدا آل یکنو ) ارچ 

و فوزاریوم سوبنی  ( 5۰12PTCCآسپرژیلوس نیجر )

(5284PTCC )  های علمی و صنعتی ایران از سازمان پ وهش

(IROST.تهیه گردیدند )  هر  ارچ در محیط سابرو دکستروز

در ه  37ساعت در دمای  24آگار حاوی کلرامفنیکل برای 

یون  اردی به سوسپانسگراد کشت داده شد. برای تهیه یسانت

، ابتدا در PBSلیتر از یلیمدر حجم یک  هاآن 1 × 61۰غلظت 

یتر سرم ل یکروم 5۰۰لیتری مقدار یلیمیوب یک ت یکرومیک 

فیزیولوژی استریل ریخته شد. سپو در کنار شعله و زیر هود با 

 استفاده از یک آنو استریل مقدار کمی از مخمرهای رشد 

 یافته روی محیط سابرو را با مالیمت از محیط کشت برداشته 

 

یوب منتقل گردید. پو از مخلوط شدن ت یکرومشد و درون 

سرم فیزیولوژی با استفاده از بم نئوبار تعداد  مخمر در

ی مخمری شمارش گردید. در صور  غلیظ بودن هاسلول

 تری تهیه نمود تا توان از استوک اولیه سوسپانسیون ر یایم

مخمر در حجم یک  1 × 61۰برابر  موردنظریت به غلظت درنها

 (.1۰رسانده شود ) PBSلیتر از یلیم

 (MICرقت مهاری رشد ) نتعیی
ی استریل و با روش اگوده 96در پلیت  MIC یشآزما

انجام شد. ابتدا از  CLSIط ا استاندارد  براث میکرو دایلوشن

 یکروم 1۰۰محیط کشت سابرو دکستروز براث )مرک آلمان( 

 1۰۰یتر به هر داهک ااافه گردید سپو به اولین داهک ل

 نقره ااافه گردید و انو ارا نیتر از مشتقا  تیازول یا ل یکروم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

http://ptcc.irost.org/DBank-details.asp?id=383&code=1
http://ptcc.irost.org/DBank-details.asp?id=383&code=1
http://ptcc.irost.org/DBank-details.asp?id=383&code=1
http://ptcc.irost.org/DBank-details.asp?id=383&code=1
http://ptcc.irost.org/DBank-details.asp?id=383&code=1
http://ptcc.irost.org/DBank-details.asp?id=383&code=1
http://www.irost.org/
https://journal.jmu.ac.ir/article-1-80-en.html


 Journal of Jiroft University of Medical Sciences                                     و همکاران بهزاد  اسمی

 

 
 

18 

برداشته به  آن رایتر از ل یکروم 1۰۰بعد با مخلوط کردن، 

داهک دوم ااافه کردیم و به همین ترتیب ر ت سازی در 

یتر از ل یکروم 1۰ها ایجاد گردید. به هر داهک داهک

 37ساعت در  24 سوسپانسیون  اردی ااافه گردید. بعد از

گراد انکوباسیون، نتایق  رائت گردید. و ود یسانتدر ه 

عدم رشد  ارچ و و ود  دهندهنشانشفافیت در هر گوده 

ی اگودهکدور  در گوده حاکی از رشد  ارچ بود. آیرین 

گزارش گردید  MIC عنوانبهکه کدورتی را نشان ندهد 

(1۰.) 

 تعیین قطر هاله عدم رشد

من ع اییره تحت  برای تعیین  طر هاله عدم رشد ابتدا از 

شرایط استریل نمونه  اردی را برداشت نموده و در محیط 

سابرو دکستروز آگار به روش کشت سطحی کشت داده شد 

های بالنک استاندارد )شرکت پادتن طب( به سپو دیسک

فاصله مناسب روی محیط کشت  رار داده و از مقادیر 

 نقره ا نانو اربرای هر مشتقا  تیازول و  MIC آمدهدستبه

یتر بر روی هر ل یکروم 2۰ یلاسترتوسط سمپلر در شرایط 

های دیسک ااافه گردید. تست آنتی بیوگرام با دیسک

 شرکت ، فلوکونازول و کلوتریمازول )Bآمفوتریسین 

 

 

Liofilchem S.R.L  ساعت  24ایتالیا( انجام شد. پو از

گراد  طر هاله توسط یط یسانتدر ه  37انکوباسیون در دمای 

نانو یری شد. نتایق  طر هاله مشتقا  و گاندازهکش مخصوص 

 و  و داروهای اد  ارچ پو از سه بار تکرار آزمایش ارا 

 یری میانگین و انحراف معیار به صور  گاندازهیری، با گاندازه

میانگین  ، به صور 22نسخه  SPSS افزارنرمانحراف معیار در 

 افزارنرمو رسم نمودار در  ستاندارد ارائه گردیدانحراف ا ±

Excel  (.1۰) رسم گردید 2۰14نسخه 

 هایافته

ا ار مهااری    MICیری  طر هالاه مهاار رشاد و    گاندازهبا 

تیازولیاادین و نااانو ارا  نقااره باار روی -دهااار مشااتا تیااازول

آسااپرژیلوس نیجاار، کاندیاادا آل کاانو و فوزاریااوم سااوبنی    

بر روی  اارچ   d6دهد تنها مشتا بررسی شد که نتایق نشان می

-aآسپرژیلوس نیجر ا ر مهاری دارد و ا ار مهااری از مشاتقا     

c6  هاا مشااهده   از  اارچ  کادام یچها نقاره بار روی    نانو ارا و

 MICمتر و یلیم 16نگردید. در این تحقیا  طر هاله مهار رشد 

بار روی   d6لیتر برای ا ار مهااری مشاتا    یلیمیکروگرم بر م 64

نمودار  و 1 ارچ آسپرژیلوس نیجر   ت گردید. ) دول شماره 

 (4شماره 

 

 روی بر ها ارچ اد (mm) رشد مهار هاله  طر و نقره ارا  نانو و تیازول مشتقا  MIC (g/mlµ) و (mm) رشد مهار هاله  طر: 1 جدل 

 سوبنی فوزاریوم و آل یکنو کاندیدا نیجر، آسپرژیلوس

 (5284فوزاریوم سوبنی ) (5۰27کاندیدا آل کنو ) (5۰12آسپرژیلوس نیجر ) نانو ارا مشتقا  و 

  

a6 ─ ─ ─ 

b6 ─ ─ ─ 

a6 ─ ─ ─ 

d 6 (mm )1/۰±16 g/ml)µ )64 ─ ─ 

9 ─ ─ ─ 
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 بحث
یداً سنتز شده اسات   دکه  نانو ارا در این مطالعه ا ر مهاری 

باار روی سااه  ااارچ آسااپرژیلوس نیجاار، کاندیاادا آل یکاانو و  

فوزاریوم سوبنی بررسی گردید که نشاان داد ایان ارا  فا اد    

های ماورد آزماایش بودناد. در مطالعاه     ا ر مهاری بر همه  ارچ

را در  هاا آننقره  در   نانو ارا مشابهی با بررسی ا ر مهاری 

 MIC  PPM25/31مهاار  اارچ آساپرژیلوس فومیگااتوس باا      

 1۰در ایان مطالعاه    شاده  اساتفاده  ناانو ارا  نشان داد که  طار  

در مطالعاه ماا    شاده استفادهکه ارا  یدرحالبوده است  نانومتر

 طر کمتار ارا  باعاث    احتمابًاند و نانومتر داشته 2۰-3۰ طر 

 ایدر مطالعااه (.11هااا شااده اساات )باار  ااارچ هاااآنی ا رگاذار 

هاای کاندیادا آل یکانو و    مهار  ارچ در  نانو ارا  نقره در 

کاه   اناد دادهتروپیکالیو بررسای شاده اسات و نشاان      کاندیدا

نقاره   ناانو ارا  ( باه  CNSs) carbon nanoscrollsاتصاال  

های آزاد نقره و  ادر  ااد  ااردی باابتر     باعث افزایش یون

نقره شده است و احتماال ایاتالف ا ار مهااری ناانو       نانو ارا 

هاای  ما با این تحقیا نیاز هماین افازایش یاون     مطالعهارا  در 

 (.12آزاد نقره است )

مشتقا  تیازول از  مله ترکی اتی هستند که با تو ه باه ا ارا    

دیاده شاده اسات     هاا آناد  اردی که در تحقیقاا  اییار از   

بارای   هاا آنین را برای آزمایش و کاربردی کردن محققتو ه 

 یاود معطاوف کارده     های  اردی باه استفاده در درمان بیماری

است. ال ته بایاد گفات کاه بیشاتر تحقیقاا  ااد  ااردی ایان         

 مشتقا  بر روی دو پاتوژن مهم  اردی مانند آسپرژیلوس نیجر 

تحقیاا ماا    (. نتاایق 13و کاندیدا آل یکنو متمرکز شده است )

 تنهاا مشاتا شاماره     شدهاستفادهدهد که از دهار مشتا نشان می

d6 چ آسپرژیلوس نیجر را داشاته اسات و    ابلیت مهار رشد  ار

گونه ا ر مهاری مشاهده نگردید برای درک یچهدر سایر موارد 

 یصاوص باه  این تفاو  ا ر، بررسی ساایتار ایان دهاار مشاتا    

اتصاب   ان ی حلقه تیازول که باعث تفاو  سایتاری در این 

 a6کاه مشاتا   یطاور باه است  کنندهکمکمشتقا  شده است 

 b6اکسید کاربن اتیال، مشاتا    یددارای اتصاب  هیدروژن و 

دارای  c6دارای اتصاب  متیل و منوکسید متیل، مشتا شاماره  

 d6در مشاتا   باابیره اکسید کربن اتیل و یداتصاب  متیل و 

که دارای ا ر مهاری بوده است اکسی ن به حلقه تیازول متصال  

که یاواص ااد   است و باعث تشکیل اکسو تیازول شده است 

 Rajو  Shah اردی اکسوتیازول در دندین مقاله مانند تحقیا 

که ا ر مهاری مشتقا  اکساوتیازول را روی دو  اارچ کاندیادا    

( یا آزمایش 14آل یکنو و آسپرژیلوس فومیگاتوس نشان داد )

و همکاران با گزارش ا ار مهااری    Ibrahimانجام شده توسط 

ی آسپرژیلوس و استمفیلیوم هامشتقا  اکسو تیازول روی  ارچ

دارای حلقه بنزو تیازول  9(، ا  ا  شده است. مشتا شماره 15)

است که این حلقه دارای یک اتصال تیوآمیاد اسات، تیوآمیاد    

 باکتریااااایی داشااااته و  ااااز  اصاااالی دارویا اااارا  اااااد 

( ولای  16شود )پروتیوآمید )اد مایکوباکتریوم( محسوب می 

ی اد  اردی  ابل تاو هی از ایان   در این مطالعه هیچ ا ر مهار

 مشتا مشاهده نشد.

و  Shahبررساای ا اار اااد  اااردی مشااتقا  تیااازول توسااط    

یری  طر هاله مهاار رشاد، ا ار مهااری ایان      گاندازههمکاران با 

مشااتقا  را در مهااار  ااارچ آسااپرژیلوس نیجاار نشااان دادنااد    

و نیمای   15-19ی اً نیمای از مشاتقا   طار هالاه     تقرکه یطوربه

متر داشتند که ا ر مهاری مشتا یلیم 2۰ر  طر هاله بیشتر از دیگ

d6  متر مشابه با بریی از مشتقا  یلیم 16با  طر هاله مهار رشد

 ─ ─ ─ نقره نانو ارا 

 B ─ 5/۰±2/28 1/۰±17آمفوتریسین 

 5/22±4/۰ 4/15±3/۰ ─ فلوکونازول

 4/1۰±3/۰ 3/4±1/۰ 34±2/۰ کلوتریمازول
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ای ا اار (. در مطالعااه17اسااتفاده شااده در ایاان آزمااایش اساات )

مهاری  ابل تو ه مشتقا  تیازول و تیازولیدین بار روی  اارچ   

 ر مهاری یکای از مشاتقا    که ایطوربهآسپرژیلوس نشان داد 

مااورد آزمااایش کااه دارای سااایتار اکسااوتیازول در ترکیااب   

متار   ات   یلای م 69شیمیایی یود بود باا  طار هالاه مهاار رشاد      

دارد کاه   d6گردید که ایتالف زیاادی باا ا ار مهااری مشاتا      

حضور کلر )که یک اد میکروارگانیسم  اوی اسات(    احتمابً

باعاث ایجااد ایان     d6یب مشتا فوق در مقایسه با مشتا در ترک

 یری  طار گاندازه(. 18تفاو  در میزان ا ر این دو مشتا است )

مشاتا تیاازول تنهاا دو     8نشاان داد از   MICهاله مهاار رشاد و   

ا ار مهااری بار روی  اارچ      16-17مشتا با  طر هاله مهار رشد 

دو مشاتا  کاندیدا آل یکانو داشاتند کاه بررسای ساایتار ایان       

دهاد و  و ود اتصال ایمیادازول را باه حلقاه تیاازول نشاان مای      

بر  ارچ کاندیادا آل یکانو شاده اسات      هاآنباعث ا ر  احتمابً

استفاده شده در آزماایش   a-d6این در حالی است که مشتقا  

مااا فا ااد ایاان اتصااال ایمیاادازول هسااتند و ا ااری باار کاندیاادا   

یاری  گاندازهآزمایشگاهی (. در شرایط 19اند )آل یکنو نداشته

MIC 25-25/6  لیتار  یلای م)اعداد فارسی اعشار( میکروگرم بر

برای ا ار مهااری مشاتقا  تیاازول بار روی دو  اارچ کاندیادا        

آل یکنو و آسپرژیلوس فالووس   ت گردید که وسیع الطیف 

 بودن و  در  مهاری بابتر مشتقا  این آزمایش را نسا ت باه   

(. مشااتقا  2۰دهااد )نشااان ماای  مشااتقا  مااورد مطالعااه مااا  

اند ا ر مهاری بر آسپرژیلوس نیجر و کاندیدا تیازولیدین توانسته

 لیتار داشاته   یلای ممیکروگارم بار    MIC 1۰۰۰-1۰۰آل یکنو با 

ولای ایان    d6باشند که ا ر بار روی آساپرژیلوس مشاابه مشاتا     

 مشتا فا د ا ار بار روی کاندیادا آل یکانو باود ال تاه مشاتقا         

 

ین در تحقیا فوق دارای اتصال کوینازولین هستند کاه  تیازولید

تفاو  ا ر این مشتا با  احتمابًفا د این اتصال است و  d6مشتا 

(. مقایساه  21سایر مشتقا  تیازولیدین در همین اتصاال باشاد )  

MIC  مشااتاd6  هااای الکلاای گیاااه بااا ا اار مهاااری عصاااره  

یاردار بر آسپرژیلوس نیجر،  در  مهااری باابتر    دندانسگ

d6  (. 1۰شاود ) بر روی این  ارچ ا  ا  مایMIC 25۰ ،43۰  و

g/mlµ125۰       برای ا ر مهااری اساانو زیاره سا ز، کااکوتی و

دانه روی  ارچ آسپرژیلوس   ت گردید که این مطالعه نیز یاهس

هاا نشاان   را در برابار ایان عصااره    d6 در  اد  اردی مشتا 

 (.2دهد )می

و  اادر  مهاااری آن در  d6بااا ا  ااا  ا اار اااد  اااردی مشااتا 

نقره در شارایط آزمایشاگاهی، اولاین گاام      نانو ارا مقایسه با 

برای کاربردی شدن استفاده از این ااد  اارچ  دیاد برداشاته     

شود در گام بعدی ا را  درمانی و سمیت این شد و پیشنهاد می

 زمایشگاهی بررسی گردد.ترکیب بر حیوانا  آ

دانند از زحما  آ ایان دکتار  نویسندگان بر یود بزم می

 عفر  الئی متخصص فارماکولوژی دانشگاه شیراز و مهنادس  

شهریاری کارشناس بخش میکروبیولوژی دانشکده دامپزشاکی  

 دانشگاه زابل  دردانی و تشکر نمایند.

 تضاد منافع با شخص یا سازمانی است.این مقاله فا د 
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